
 

 

DILIGÈNCIA  
Expedient número 3/2022 
 

En relació a les Bases de les beques Impulsa per al finançament de la matrícula de Màsters 
Universitaris, per al curs acadèmic 2022/2023, aprovades per resolució de la Direcció General 
núm. 1/2022, de data 27 de gener de 2022, i atès l’informe de la Cap del Servei de Gestió 
Acadèmica de Tecnocampus, es fa constar la correcció relativa a la descripció de l’oferta de 
Màsters Universitaris, de la que s’ha d’excloure el Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat 
i l'Envelliment per al curs acadèmic 2022/2023, en aquest sentit escau emetre la següent 
diligència amb les següents correccions i adjuntant el text de les bases amb les correccions 
indicades: 
 

PRIMER. En l’apartat de les bases 1.  Objecte: 

On diu: 

“L’oferta de Màsters universitaris del curs 2022/2023 és la següent: 

• Màster en Emprenedoria i Innovació (60 crèdits) 

• Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims (60 crèdits) 

• Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment (2 cursos acadèmics, 
30 crèdits per curs) 

• Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva (60 crèdits).” 

 

Ha de dir: 

“L’oferta de Màsters universitaris del curs 2022/2023 és la següent: 

• Màster en Emprenedoria i Innovació (60 crèdits) 

• Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims (60 crèdits) 

• Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva (60 crèdits).” 

 

SEGON. En l’apartat de les bases 2.b) Persones Beneficiàries: 

On diu:  

“b)Matricular-se per primera vegada de tots els crèdits en el curs 2022/23, seguint la 

programació del pla d’estudis del Màster (60 crèdits o 30 crèdits en el cas del Màster en 

Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment).” 

 

Ha de dir:  

“b)Matricular-se per primera vegada de tots els crèdits en el curs 2022/23, seguint la 

programació del pla d’estudis del Màster (60 crèdits).” 

 

TERCER. En l’apartat de les bases 3.1 Dotació econòmica de les beques i abonament a les 
persones  beneficiàries.   
 

On diu:  

“3.1. L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 16.000 euros, amb 



 

una dotació total del programa de vuit beques, dues per a cada Màster. Els dos primers 
estudiants classificats segons puntuació obtinguda en els criteris establerts en el punt 7, 
obtindran una beca de 2.000 euros cadascuna. En el cas del Màster en Atenció Integrada 
en la Cronicitat i l'Envelliment, impartit a temps parcial, s’adjudicarà l’import de 1.000 
euros, que es renovarà pel mateix import automàticament a la segona matrícula, 
sempre i quan es compleixi amb el punt 11 de les presents bases.” 
 

Ha de dir:  

“3.1. L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 12.000 euros, amb 
una dotació total del programa de sis beques, dues per a cada Màster. Els dos primers 
estudiants classificats segons puntuació obtinguda en els criteris establerts en el punt 7, 
obtindran una beca de 2.000 euros cadascuna.” 

QUART. En l’apartat de les bases 4.Termini de presentació de sol·licituds 

On diu: 

“S´estableixen dos períodes de presentació de les sol·licituds en funció del màster:  
• Màster en Emprenedoria i Innovació, Màster en Logística, Cadena de Subministrament 
i Negocis Marítims, Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva: del 
03/05/2022 al 25/07/2022 a les 14 hores.  
• Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment: del 05/09/2022 al 

20/11/2022 a les 14 hores.” 

Ha de dir:  

“El termini de presentació de sol·licituds i documentació començarà el 03/05/2022 fins 
al 25/07/2022 a les 14 hores.” 

CINQUÈ. Apartat 8. Termini de resolució 

On diu: 

“Els termini màxims per resoldre i notificar la resolució seran:  
• Màster en Emprenedoria i Innovació, Màster en Logística, Cadena de 
Subministrament i Negocis Marítims, Màster en Entrenament Personal i Readaptació 
Fisicoesportiva: 30 de setembre de 2022.  
• Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment: 16 de desembre de 2022.” 

Ha de dir:  
 

“El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà el 30 de setembre de 2022.” 

 

 

I perquè consti i als efectes escaients, signo el present document. 

 
 
Josep Lluís Checa Lopez 
Director General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 
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